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Motto:           Únor 2020 

 „Za všechno dobré nakonec musíme zaplatit zármutkem.“   

       Jan Werich 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, ahoj můj dobrý příteli Břeťo. Tento úvodník je věnován 

hlavně Tvé osobě.  

Měl jsem Tě rád a vždy, když jsme byli spolu, jsem se s Tebou neskutečně zasmál. Miloval jsi lidi 

a svým humorem jsi oplýval. Byl jsi dobrým mistrem a ještě lepším učitelem. Už teď mohu říci, 

že jsi mě toho hodně naučil. Zažil jsem s Tebou kus svého života a hezké mládí. Budou to krásné 

vzpomínky a hlavně nezapomenutelné. Oba dva jsme měli rádi dramatika a herce Jana Wericha. 

Byl vtipný s chutí do života. Břeťo, Ty už jsi se s Janem Werichem setkal a jste jistě přátelé. Budu 

na Vás myslet a věřím, že na nás budete dohlížet a hlavně tvořit Vaše vtipná, úžasná a výstižná 

motta. Jelikož z nich se budu inspirovat, zároveň čerpat a budu se bavit, budu žít, nebudu zatím 

umírat. Jan Werich by letos oslavil 115 let a Břeťo, Ty bys oslavil 70 let. Teď to snad oslavíte 

společně. Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí 

kolem, že stojí za to si ji užít.  

„Než vykročíš na poslední cestu, zastav se a bilancuj! Cos udělal pro lidi, pro všechny? Bude-li 

toho hodně, budou Tě mít rádi. Budou na Tebe vzpomínat, tím budeš nadále žít.“  

Ty jsi toho pro lidi udělal až moc. Mnozí by se od Tebe mohli učit a mnozí by to, co jsi vykonal 

Ty, ani z části pro obec Veřovice neudělali. Myslel si na každou generační skupinu lidí od dětí, 

mládeže, dospívajících, dospělých až po důchodce v obci. Důležité je, že to, co jsi po sobě 

zanechal, jsi budoval i pro další generace dětí, které jednou budou v obci trávit svůj život. My 

všichni jsme na Tebe moc hrdí a za to vše bychom Ti chtěli z celého srdce PODĚKOVAT. Máme 

zase o mnoho starostí méně jen díky Tobě, Břeťo!  Tvé odvedené práce si velmi vážíme a ceníme. 

Stálo Tě to nemalé úsilí, času a hlavně zdraví. V tomto jsi byl pan mistr, Břeťo. Myslím, že by se 

před Tebou mohli všichni poklonit, podat Ti ruku a upřímně Ti poděkovat. Ale toto nedovede 

každý z nás. Koneckonců, jsi znal, Břeťo, velmi dobře Veřovjany. Na hubě by teho hodně 

namudrovali, ale něco udělat - velký problém. Takže asi víš, o čem mluvím a píši…Dovolte dále i 

citáty oblíbeného autora: 

„Každého z nás jednou povolají, ať je pojištěnej, nebo není, aby se rozloučil s tímto světem. Chtěl 

bych tak učinit ve spánku. To se pak probudíš, vidíš, že nic nevidíš, a hned uvidíš, na čem vlastně 

seš.“  Nevím, Břeťo, jestli jsi pojištěnej nebo ne. Odpočívej ve spánku a pokoji.  

Jednou jsi použil větu:  „Uviděl jsem v nekonečnu na housle hrát nahou slečnu“. 

Závěrem ještě jednou od srdce veliké poděkování Břeťovi. Když houslistka dohrála řekla: „Ještě 

chvíli zůstaň, Břetislave“ a Břeťa na to řekl „Budu tady navždy s Vámi, přátelé a kamarádi“.  

„Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život“. Odcházím od Vás s úsměvem na tváři. 

Váš bývalý starosta Ing. Břetislav Piterák. 

ČEST TVÉ PAMÁTCE 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 
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                                                     USNESENÍ 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 21.1.2020 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

18/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr Vybíral a Lukáš Urbanovský 

18/2 

schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

18/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Iva Šumšalová a Ing. Miroslav Marek 

18/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru   

18/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

18/6 

bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce podané starostou obce Martinem Fojtíkem a 

místostarostou obce Františkem Černochem 

18/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo 

mezi „Společnost pro výstavbu kanalizace a ČOV obce Veřovice“, IMOS Brno, a.s., Olomoucká 

704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, 

IČ: 00298531. Předmětem dodatku je Změnový list č. 11 

18/8 

bere na vědomí informace podané zhotovitelem stavby „Společnost pro výstavbu kanalizace a 

ČOV obce Veřovice“, IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČ: 25322257, týkající se stavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ 

18/9 

schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 takto: 

Příjmy 60 099 100 Kč                       0 Kč  =     60 099 100 Kč 

Výdaje 74 204 100 Kč      +           841 500 Kč =     75 045 600 Kč 

Financování 14 105 000 Kč      +           841 500 Kč =     14 946 500 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 1/2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

18/10 

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 257/1, zahrada, a to díl „b“ o výměře 7 m² a prodej části 

pozemku parc. č. 2153/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, a to díl „c“ o výměře 4 m² a díl 

„e“ o výměře 1 m² všechny pozemky v k.ú. Veřovice, dle GP č. 2294-31/2019 vyhotoveného 

Karolínou Frejlichovou ze dne 2.9.2019 paní I. H., Veřovice, 742 73 Veřovice, za cenu 50 Kč/m², 

tj. za celkovou cenu 600 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 14. zasedání Zastupitelstva obce 

Veřovice, č. usnesení 14/13 ze dne 15.10.2019 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 

21.10.2019 do 6.11.2019 

18/11 

stanovuje prodejní cenu 1 m³ pitné vody od 1.1.2020 pro občany odebírající vodu z vodovodního 

řádu pro dolní část obce Veřovice ve výši 47,27 Kč včetně DPH 

18/12 

deklaruje zájem na vytvoření Fondu sociálních služeb za účelem tvorby a zajištění udržitelnosti 

sítě sociálních služeb v ORP města Frenštát pod Radhoštěm 

18/13 

deklaruje zapojení do procesu tvorby a realizace 3. Střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb města Frenštát pod Radhoštěm 
…...............................       …................................ 

   Martin Fojtík                                  František Černoch  

   starosta obce                       místostarosta obce 
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Důležitá upozornění pro občany:  

Stavba: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“!!! 

Vážení a milí spoluobčané, 

prosím Vás, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Dodržujte pokyny, které 

budou stanoveny vždy při prováděných pracích (nevstupovat, hrozí pád, silnice uzavřena, 

silnice neprůjezdná, objížďka, slepá ulice,...)!!! Při stavbě se budou v obci pohybovat velká 

dopravní vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou - DBEJTE 

NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST OSOB A DĚTÍ v blízkosti stavby!!! Prosím Vás, 

nepodceňujte toto upozornění. Nejcennější na světě, co máme, je zdraví!!! Děkuji  

Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní 

uzavírky, kde bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí 

poblíž staveniště. Tímto Vás chci požádat a vyzvat Vás, občany, abyste mne při jakémkoliv 

problému, nejasnostech v technických záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození 

Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi 

řešil vše přímo na místě u daného problému při této stavbě. Spokojený občan je občan spokojený.  

  

Předběžný harmonogram výstavby na období únor, březen a duben 2020 

Práce probíhají v slepé uličce směrem za restaurací Dolní Dvůr k č.p. 134, č.p. 323, č.p. 212, č.p. 

240, č.p. 413, dále slepá ulička k č.p. 592, č.p.272, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 465, č.p. 236, č.p. 507, č.p. 

510. Dále budou stavební práce probíhat v oblasti lokality Rýnštok u č.p. 571, č.p. 572, č.p. 568, 

č.p. 132, č.p. 494, č.p. 579, č.p. 574, č.p. 575, č.p. 569, č.p. 620, č.p. 573, č.p. 587, č.p. 446, č.p. 

501, č.p. 308, č.p. 370, č.p. 396, č.p. 327. Dalším úsekem bude lokalita kolem kostela 

Nanebevzetí Panny Marie a kolem Orlovny č.p. 622, dále ulička naproti nového obecního úřadu 

k č.p. 185, č.p. 332, č.p. 495, č.p. 504, č.p. 190 a ulice naproti kulturního domu směrem na 

parkoviště ke smuteční síni od č.p. 166 kolem č.p. 139, č.p. 140 a č.p. 341. V neposlední řadě 

budou práce probíhat na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází při výjezdu z obce 

Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek. Na již nově 

vybudovaných hlavních kanalizačních stokách v obci Veřovice budou probíhat veřejné části 

kanalizačních přípojek, tj. odbočky k daným rodinným domům (nemovitostem). 

  

Důležité informace o dalším vývoji výstavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ 

Do konce dubna 2020 budeme pracovat na výstavbě hlavních stok kanalizačních řadů a 

vedlejších, tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řadů v obci Veřovice, které jsou majetkem 

obce a jsou plně hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Tyto veřejné přípojky kanalizačních řadů 

budou ukončeny černou kanalizační šachticí o průměru DN 400 mm. Také tyto šachtice jsou 

hrazeny z rozpočtu obce Veřovice a dále od této šachtice je již část domovních kanalizačních 

přípojek k rodinným domkům hrazena majitelem dané nemovitosti. Po tomto období - po 

výstavbě hlavních stok kanalizačních řádů a vedlejších, tzv. veřejných přípojek částí 

kanalizačních řadů, které plně hradí obec Veřovice, bude možno již začít s prováděním 

samotných domovních kanalizační řadů na vlastních pozemcích k dané nemovitosti. Jedná se o 

domovní části přípojky k rodinným domům od kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 

mm s černým poklopem po vyústění splaškových vod z rodinných domů a daných nemovitostí.  
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Zatím je možno začít s předpřípravou a budováním těchto domovních kanalizačních přípojek, ale 

bez napojení do kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 s černým poklopem. 

UPOZORŇUJI a ZÁROVEŇ VÁS PROSÍM - nepropojujte a nepouštějte prozatím splaškové 

odpadní vody z Vašich domácností do našich kontrolních revizních šachet, které jsou majetkem 

obce Veřovice. Dopředu budete informování o finálním napojení a propojení Vašich domovních 

kanalizačních přípojek s našimi revizními kontrolními šachtami. Celou akci budeme muset 

zdárně dokončit a následně se o Vaše splaškové vody již postaráme. Momentálně se o tyto 

splaškové vody nepostaráme, upozorňuji, opravdu nepostaráme. Jen nám to stěžuje práci při 

výstavbě kanalizace.  

  

Nové doplňující informace – do nově budované kanalizace a ČOV v obci Veřovice bude možno 

napojit a vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností, nikoliv vody dešťové ze střech 

rodinných domů a nemovitostí, okapů a odvodnění povrchových vod kolem rodinným domů a 

nemovitostí, vsakovacích drenáží, jímek, odvodňovacích žlabů, z příkop, ze zatrubnění, apod. Do 

nově budované kanalizace patří jen vody splaškové tj. veškeré vody, které jsou uvnitř rodinných 

domů a nemovitostí, např. záchody, koupelny, pračky, myčky a veškeré použitá voda 

z domácností! 

 

DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

Usilovně a nepřetržitě ve spolupráci s fy. AGPOL, s.r.o. Olomouc se pracuje na závěrečném 

dokončování projekčních prací na Vašich domovních kanalizačních přípojkách k Vašim 

nemovitostem. Tato projektová dokumentace k domovním kanalizačním přípojkám byla či nebyla 

Vámi hrazena částkou 1.500 Kč. V neposlední řadě je potřeba u rodinných domků viz. níže 

seznam č.p., aby se vlastník dané nemovitosti osobně dostavil na Obecní úřad ve Veřovicích a 

podepsal 2x situační výkres + plnou moc k zastupování při realizaci domovní kanalizační 

přípojky. Tímto bych chtěl poprosit a požádat majitele nemovitostí níže uvedených čísel 

popisných či evidenčních, aby se dostavili do 29.2.2020 na Obecní úřad ve Veřovicích k vyplnění 

a podepsání patřičných dokladů, aby bylo možno dále s těmito dokumenty pracovat a dopracovat 

se k úspěšnému územnímu souhlasu, územnímu rozhodnutí a vydání stavebního povolení na 

domovní část kanalizační přípojky k nemovitostem (rodinným domům). 

Dostavte se v termínu do 29.2.2020!!! 

  

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla  

popisného/evidenčního/parcelního:  

č. popisná: 28,75,83,115,165,300,320 

č. evidenční:  13 

č. parcelní:   parc. č. 716,  

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne 

kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za pochopení.  

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz 
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Pocta Ing. Břetislavu Piterákovi 
 

Ve středu 15. ledna 2020 se uzavřela po dlouhé, těžké nemoci životní 

cesta našeho přítele pana inženýra Břetislava Piteráka. Právě on byl v roce 

1998 u zrodu novodobé sociální demokracie a stal se předsedou místní 

organizace ČSSD. V letech 2006–2018 zastával funkci starosty obce Veřovice. 

Za jeho působení ve vedení obce se Veřovice začaly radikálně měnit. Zasloužil 

se o vybudování nového sportovního areálu AFC Veřovice, rekonstrukci 

požární zbrojnice, kulturního domu, základní školy a mateřské školy, dokončení 

vodovodního řadu na dolním konci obce a započetí výstavby kanalizace. Velkou 

zásluhu měl na realizaci stavby víceúčelového domu v centru obce. 

 

Co bychom měli o Ing. Břetislavu Piterákovi vědět 
 

Inženýr Břetislav Piterák se narodil 18. 10. 1950 v Novém Jičíně jako 

prvorozený syn manželům Zdence a Květoslavovi Piterákovým. Školní 

docházku ukončil na naší základní škole, absolvoval Gymnázium ve Frenštátě 

pod Radhoštěm a vystudoval Vysokou vojenskou školu ve Vyškově. Po 

úspěšném ukončení studií nastoupil k vojenskému útvaru ve Frýdku-Místku. 

Později si rozšířil své vzdělání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci a vyučoval na Střední policejní škole v Holešově. Dne 1. 6. 1974 

se oženil s Alenou Svobodovou. Společně postavili rodinný dům a vychovali tři 

děti. V roce 1984 byl u zrodu družby se sportovním oddílem německého 

Lampertswalde. V letech 1990–2000 působil jako předseda AFC Veřovice. 

V roce 1998 pomáhal založit Klub důchodců v obci. Dvě volební období 

v letech 2008–2016 pracoval ve funkci předsedy České unie sportu a v letech 

2009–2013 byl předsedou Okresního fotbalového svazu. V roce 1998 začal 

podnikat a finančně podporovat zejména AFC Veřovice. Pracovní nasazení mu 

pomáhalo překonávat i jeho závažné onemocnění. Byl stále aktivní v MO 

ČSSD a kdykoliv pomohl svými vědomostmi a zkušeností. Velkým plusem 

Břetislava Piteráka byla jeho schopnost mluvit a cítit s lidmi. Byl to přímý a 

férový chlap. 

 

„Břeťo, Tvoje telefonní číslo nikdy nevymažu, co kdybych potřeboval radu.“ 

Přítel Zdena „Pahul“ 
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Důležité upozornění občanům k vývozu popelnic  

Vážení spoluobčané, obdrželi jsme několik stížností, že v určitých lokalitách nebyly v 5. týdnu 

vyvezeny popelové nádoby. Jste jistě všichni zvyklí, že svozová firma do Vašich ulic jezdí 

pravidelně v určitou dobu, protože trasu projíždějí podle již ustáleného harmonogramu. Pokud 

však v některé z ulic probíhají výkopové práce na kanalizaci nebo stavební firma provádí 

domovní přípojky, pak do těchto ulic posíláme svozovou firmu hned ráno, ještě před tím, než do 

ní najedou stavební stroje. V tom případě svozová firma vyváží popelnice i z přilehlé lokality a 

její pravidelný harmonogram je tím narušen. Doporučujeme Vám proto své popelnice přistavovat 

k vývozu raději již v neděli ve večerních hodinách, potom by už nemělo dojít k tomu, že Vaše 

popelnice zůstanou nevyvezeny. Děkuji za pochopení. 

 

František Černoch 

místostarosta obce 
 

 

Zprávy o činnosti mateřské školy za měsíc leden 2020 
V měsíci prosinci navštívil naši školku Ježíšek a nechal dětem pod stromečkem spoustu dárků. 

Děti se radovaly z nových dřevěných skládaček, společenských a edukačních her, mlýnků, 

náklaďáků a formiček na písek, chlapci dostali dřevěný ponk s nářadím pro kutily a děvčata 

přebalovací pult pro panenky.  

V prvním týdnu jsme vítali nový rok, vyprávěli si o Vánocích a Ježíškovi. Děti se mohly 

pochlubit svými dárky z domova, seznamovaly se s novými hračkami a pravidly nových her ve 

školce.  Lednové sněhové nadílky bylo málo, přesto jsme si užívali jízdu na sněhu z kopce dolů 

na zahradě MŠ. 

U kapličky si děti postavily sněhové domečky ze zmrzlých sněhových plátů, pozorovali jsme 

lidské a zvířecí stopy, kreslili prstem, klacíkem i barvami do sněhu. 

Učili jsme se o ročních dobách, co si oblékáme v zimě a jak chráníme své zdraví nejen v zimním 

období. 

14. 1. 2020 přijelo do školky Sférické kino, velká nafukovací kopule, která zaplnila celou 

tělocvičnu až do stropu. Po celé ploše se promítal film o tom, jak se žije na severním a jižním 

pólu a o životě zvířat. 

Dne 23. ledna se konala v MŠ informativní schůzka pro rodiče nejstarších dětí. Zúčastnili se jí 

také ředitelka školy Mgr. Renata Štěpánová a Mgr. Martina Macíčková, která bude v příštím 

školním roce učit 1. třídu. Tématem schůzky byla školní zralost a připravenost dětí. Rodičům 

jsme představili projekt Předškoláček, který je zaměřen na přechod dětí z mateřské školy do 

základní školy a jehož cílem je ukázat rodičům možnosti, jak pracovat s dítětem před vstupem do 

školy, jak rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. 

 

Lenka Tomanová 
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www.zsverovice.cz                                                                 Únor  2020 

        
 

V termínu od 25. do 27. 11. 2019 proběhla na naší škole kontrola Česká školní inspekce 

za účelem zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v základní škole, 

mateřské škole a školní družině podle školních vzdělávacích programů. Součástí kontroly bylo 

také zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními 

předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Celá inspekční zpráva byla 

zveřejněna v lednu na stránkách ČŠI (www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy) a také 

na stránkách školy www.zsverovice.cz v sekci dokumenty. Mezi silné stránky školy patří 

přátelská atmosféra ve škole, empatický přístup pedagogických pracovníků k dětem a žákům, 

účelně diferencovaná výuka ve většině předmětů zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáků 

včetně nadaných žáků a uplatňování efektivních forem a metod práce, které žákům umožňují 

získávat potřebné znalosti a dovednosti.  

Budeme rádi, když nahlédnete do závěrů Inspekční zprávy ČŠI. Děkujeme za Váš zájem o naši 

školu! 

Mgr. Renata Štěpánová 

Vzpomínky na předvánoční náladu ve školní družině 

Předvánoční dobu máme v družině nejraději – hledáme dobroty v adventním kalendáři, 

připravujeme cukroví, zdobíme si herny, stromeček, trénujeme koledy, chystáme vystoupení atd. 

Vyvrcholením je potom družinová Superstar, kde se děti předvádějí v recitaci, hře na nástroj, 

zpěvu, tanci a v dalších dovednostech. Letos nám Lukáš, Marek, Tim a Martin zahráli i scénku, 

která sklidila velký úspěch a musela se opakovat. Výborní byli také moderátoři Hanka a Šimon, 

kteří si vtipně prohodili kostýmy. Všem účinkujícím děkujeme za odvahu a píli při nacvičování, 

krásně tak zpestřili program. Po následném výtečném občerstvení, jsme uslyšeli zvoneček, jehož 

zvuk nás zavedl ke stromečku, který byl bohatě obložen dárky. Děti si je po zásluze rozbalily 

a jejich rozzářené oči mluvily za vše. 

Vychovatelky ŠD 

Bruslení 

Žáci naší školy v rámci tělesné výchovy navštěvují Zimní stadion v Kopřivnici, kde probíhá 

výuka bruslení pod vedením zkušených trenérů. Na ledě se mohou děti vyřádit celou jednu 

hodinu. Během navazujících lekcí si děti osvojí pohyb na ledě, zdokonalí rovnováhu a vytvoří si 

pozitivní vztah k bruslení. Na ledě bruslaři plní určitá cvičení, sbírají puky, objíždí překážky, 

podjíždějí branky, soutěží a především dělají velké pokroky. Po skončení se zahřejí teplým čajem 

a hurá do školy. Na žácích jde vidět, že je bruslení moc baví a přináší jim spoustu nových 

sportovních zážitků. Bruslení je příjemné zpestření tělesné výchovy. 

Mgr. Karolina Guzdková 

Olympiáda z dějepisu 

V úterý 14. ledna proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo olympiády z dějepisu na téma Dlouhé 

století se loučí (1880 – 1920). Naši školu skvěle reprezentoval Kristián Matúš, který v konkurenci 

48 účastníků základních škol a gymnázií obsadil krásné 17. místo. 

Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme. 

Mgr. Martina Šlapalová 

http://www.zsverovice.cz/
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy
http://www.zsverovice.cz/
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INFORMACE  KRAJSKÉHO  ÚŘADU  OSTRAVA –  

OBÁLKA DO LEDNIČKY neboli IN.F.Obálka JE TADY!  
 

Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje po osobní záštitou náměstka 

hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila MBA, z projektu  „Informace jako forma 

ochrany osob v seniorském věku“. Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a 

podporu jejich bezpečí. IN.F.Obálky lze vyzvednout na i na Obecním úřadě ve Veřovicích 

kanceláři matriky č.1. 

 

IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje 

informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo 

samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky záchranného 

systému). 

 

IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na 

příbuzné či blízké, v případě, že se senior v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení 

života, složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány. 

 

IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví 

nebo života. Je třeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové 

obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo 

magnetkou označit dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou 

informovány zasahující záchranné složky. 

 

Upozornění: Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí (jako iniciátoři 

této preventivně bezpečnostní akce) nepověřily žádné osoby ani organizace kontrolou 

IN.F.Obálek!!! 

 

Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského 

kraje.  
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Fotbalový klub AFC Veřovice zve spoluobčany na již tradiční Sportovní fotbalový ples, 

který se tentokrát bude konat ve stylu „Jeans“. 

 
 

 

Dále bychom chtěli pozvat všechny členy fotbalového oddílu na Valnou hromadu AFC 

Veřovice, která se bude konat v pátek 28.2.2020 od 17:30 hod. v prostorách restaurace na 

fotbalovém hřišti. Občerstvení po dobu konání Valné hromady zajištěno. 
 

Program VH AFC Veřovice: 
1. Zahájení a schválení programu valné hromady. 
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise. 
3. Zpráva předsedy klubu o stavu fotbalu ve Veřovicích a plán činností na rok 2020. 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. 
5. Zpráva revizní komise. 
6. Zpráva mandátové komise. 
7. Volba členů do nového VV a volba předsedy klubu. 
8. Diskuze. 
9. Návrh a schválení usnesení. 

      10. Závěr. 
Na Vaši účast se těší výbor AFC Veřovice. 
 

 

 



17 

 

AFC Veřovice informuje 

Termíny přípravných utkáních před zahájením jarní části sportovního ročníku 2019/2020: 

So 22.2.2020 od 10:00 hod. AFC - Ženklava (UT v Rožnově pod Radhoštěm) 

Ne 1.3.2020 od 16:00 hod.  AFC - Kateřinice „IA Zlínský kraj“ (UT v Novém Jičíně) 

So  7.3.2020 od 10:00 hod. AFC - Valašské Meziříčí „B“ (UT ve Valašském Meziříčí) 

Ne 15.3.2020 od 16:00 hod. AFC - Bordovice (UT v Novém Jičíně) 

 

 

 

 

PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2020: 

 

- Poplatek ze psa činí 120,- Kč, splatnost do 31.03.2020 

- Poplatek za odpady činí 480,-Kč za 1 poplatníka, splatnost do 30.09.2020 

 

Úhradu můžete provádět v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Veřovice 

nebo převodem na účet obce. Bližší informace naleznete na webových 

stránkách, kde jsou zveřejněny obecně závazné vyhlášky k těmto 

poplatkům. 
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Zemní a výkopové práce    

AUTODOPRAVA  -  Doprava konejnery AVIA A80   

Možnost přistavení kontejneru, odvoz a dovoz suti, zeminy, písku, 

odpadu, dřeva, uhlí, různých stavebních materiálů apod. Nosnost 4t. 

Jaké výkopové a zemní práce provádím? 

Terénní úpravy 

Výkopy pro kabely, vodu, plynové potrubí 

Vykopání a zhotovení kanalizace, kanalizačních přípojek, 

Výkopy pro bazény, jímky 

Čištění potoku, příkop, aj. 

Zhotovení příjezdových cest a podkladů 

Výkopy pro kanalizace a ostaní inženýrské sítě 

Výkopy pro základy rodinných domů 

Výkopové a zemní práce dle požadavků zákazníka 

Zemní a výkopové práce pasovým minibagrem Yanmar Vio 3t. 

Tel: 605 018 464 

******************************************************** 

INZERCE – PRODEJ 

                                        PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ - BUK 

1) prostorové metry (rovnané 1 m délky) 

2) uložené, štípané špalky do prostorového metru 

    (délky 30, 35, 40,...) 

Kontakt : tel.č. 603 315 738, možnost dovozu odběrateli,  

vozík 2,5 PRM,   Man 4,5,6,7 PRM  
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Pomozme včelám v našich zahradách 

Včelí pastva  

             

Dlouho se mluví o tom, že klesají počty včel. Loňský podzim byl však pro veřovské  včelaře tak 

tragický, že již nyní víme kolik nám včelstev zbylo, respektive někomu nezbylo nic než prázdné 

úly. Celkově je ve Veřovicích o 60% méně včelstev , než na jaře 2019. Za úhyny může roztoč 

Varroa destructor, který parazituje nejen na plodu, ale i na dospělém jedinci včely. Je nosičem 

mnoha virů, naštěstí Koronaviru ještě ne. 

Jak včelám pomoci? Léčení včelstev nechte na nás. Můžeme však společně sadit takové rostliny, 

které pomohou včelám při jarním rozvoji, letní snůšce i podletnímu chystání se na zimní měsíce. 

Postupně Vám přiblížíme významné medonosné a pylodárné rostliny, které přinášejí užitek nejen 

včelám a ostatnímu hmyzu, ale také lidem. 

Třapatka nachová – nám známa jako Echinacea. Tato krásná nenáročná vytrvalá bylina, láká 

hlavně včely a motýly. Je léčivá prakticky celá. Používá se při nachlazení, infekci horních cest 

dýchacích, močových cest, hojení ran, popálenin, a některých kožních problémů.  

Semena Třapatky si můžete předpěstovat a sazeničky pak sázet časně z jara. 

Hodně vytrvalých bylin začíná kvést až v dalším roce, tak mějte trpělivost. 

Chraňme přírodu, nejen včely se nám za to odmění.  

 

Za veřovské včelaře  Petr Švolba                                                                                                 
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KafeHerna 
 

Srdečně zveme maminky s dětmi (nejen ty na rodičovské dovolené) 

 do sklípku Kulturního domu ve Veřovicích 

ve ČTVRTEK 13. 2. 2020 v 9:00 hodin 

a 

v ÚTERÝ 25. 2. 2020 ve 14.30 hodin 

• Maminky se mohou setkat a popovídat si u kávy nebo čaje a 

něčeho dobrého☺ 

• Děti si mohou pohrát s hračkami nebo si něco vyrobit. 

Na všechny se těší Gabka a Jana 

 

 

P O Z V Á N K A  
Vážení spoluobčané, 

po několikaleté odmlce připravujeme na sobotu 28. března 2020 prodejní výstavu s jarní a 

velikonoční tématikou, která se uskuteční ve velkém sále místního KD. 

Vy, kdo máte zájem prodávat zde dílka své 

vlastní výroby, kontaktujte do 29. února 2020  

některou z nás: 

Zdeňka Matúšová - 774 401 912,  matusova.zdenka@seznam.cz 

Marta Surovcová - 604 733 859,  MARTASU@centrum.cz 

Antonie Pšenicová - 739 765 755,  psenicova.antonie@seznam.cz 

 

 

Maminky a tatínkové, 

rostou Vám děti jako z vody a potřebujete neustále obměňovat jejich šatník? Je Vám líto 

vyhazovat sic pěkné, leč malé oblečení? Nechcete si jej prodat a případně levně nakoupit 

větší? 

Pokud zní odpověď ano, rády bychom Vám to umožnily a v sobotu 28. března 2020 

společnými silami uspořádaly v přísálí KD bazárek dětského oblečení. 

 

         Prosíme vážné zájemce o účast na dětském bazárku, 

                                                   aby se do 29. února 2020 přihlásili na výše uvedené 

                     kontakty. 
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Poděkování sponzorům Hasičského plesu 

Jménem sboru dobrovolných hasičů z Veřovic, bych tímto chtěl srdečně 

poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli nebo se podíleli na organizaci 

tradičního Hasičského plesu. Ten se letos uskutečnil v sobotu 25. 1. 2020 

v kulturním domě. Poděkování patří rovněž návštěvníkům plesu, kteří mezi 

nás zavítali a společně s kapelou RK-Band strávili příjemný večer. Už nyní se těšíme, že se opět 

za rok potkáme a společně zaplesáme.  

Poděkování patří níže uvedený sponzorům plesu: 

Tesařství – pan Beseda Petr, Řeznictví GOLD, Kadeřnictví – paní Černochová Věra, Network24 

s.r.o., GOLDYS, Masáže – paní Šťastná Marie, MATUŠ TRADE s.r.o., NOVATOP, Maceček – 

fasádní servis – pan Maceček David, Restaurace Dolní Dvůr, Pekárna u Černochů, SWIETELSKY, 

ALVE s.r.o., Restaurace na Fojtství, Kadeřnictví – paní Popová Petra, MARASMOTO s.r.o., 

RenoFarma LUČINA s.r.o., Pneuservis PATALA, Restaurace u Hyklů, Autokarosárna JANDA, 

Obchůdek u Ivánků, Wellness test – paní Vašicová, FyzioRelaxCentrum – Mgr. Petra Milichová, 

ICECOMP – pan Štěpán Martin, QTK shop Veřovice - pan Ladislav Bartoň, Kovoobrábění – 

pan Šmahlík Michal, Michalovo pekařství Veřovice, Vitesco Technologies, Výroba z masívu – pan 

Gold Štěpán, EVELIO – paní Kociánova Oldřiška, KABEPE – Frenštát p. R., Květinářství – pan 

Beseda Lukáš, Elektroinstalace – pan Matúš Tomáš, Autoservis František Jurek, pan Plešek 

Luboš, pan Geryk Stanislav, paní Vroblová Štěpánka, pan Jeřábek Lubomír. 

          Šťastný Vladimír 

             SDH Veřovice 
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ŠKOLKA  ORLÍČEK INFORMUJE 
Konec roku 2019 oslavily děti ze školky přespáváním ve školce s odpolední návštěvou kina a 

večerním uspáváním broučků. Všechny děti zvládly přespávání na jedničku a další den pro děti a 

rodiče pan kuchař - Jaromír Šmahlík nachystal opět luxusní snídani. Moc děkujeme. 

Měsíc leden nás zatím svojí bílou pokrývkou moc nepotěšil, ale o to víc si užíváme všech chvilek, 

kdy můžeme bobovat, sáňkovat a koulovat se. Na začátku roku jsme navštívili loutkové 

představení v Beskydském divadle "Zvířátka a loupežníci". Zahájili jsme opět jednou měsíčně 

návštěvu v knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm se vzdělávacím programem. A z čeho máme 

největší radost - starší děti absolvují bruslařský výcvik v Kopřivnici pod vedením zkušených 

trenérů. Děti jsou nadšené. V měsíci únoru pořádáme 2 pedagogicko-psychologické přednášky - 

8.2. se koná přednáška pana Hermana a 24.2. přednáška pana Haldy, obě přednášky se uskuteční 

v kulturním domě, jsou již plné, ale v případě zájmu nás kontaktujte na email 

kontakt@skolkaorlicek.cz. 
 

 

STATISTIKA V OBCI VEŘOVICE ZA ROK 2019: 

Počet obyvatel k 31.12.2019:       2002 

Počet narozených:     22 (11 chlapců, 11 děvčat) 

Počet zemřelých:     30 (14 mužů,  16 žen) 

Počet přihlášených k trvalému pobytu:  42 

Počet odhlášených z trvalého pobytu:  60 

Počet uzavřených sňatků v obci   19 

Počet vítání občánků      3 

mailto:kontakt@skolkaorlicek.cz
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            MELIBAGR  

 

Přípojky- kanalizační vodovodní, plynové, 

elektro, výkopové práce, terénní úpravy  

na špatně dostupných místech a další. 

 

Jan Melicher 

Tel: 605 413 822 

melibagr@seznam.cz 

www.melibagr.cz 
 

 

LIDOVÉ  PRANOSTIKY - ÚNOR 
• Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec 

jenom státi 

• Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží 

• Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá 

• Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 

• Únorová voda – pro pole škoda 

• Únor bílý – pole sílí 

• Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště 

 

 

 

Zveřejňování a gratulace jubilantům 

Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea (50, 60, 70, 80, 90 a více let) 

byla zveřejňována v obecním zpravodaji, aby toto ústně, písemně anebo telefonicky 

oznámili na Obecní úřad Veřovice: 

Adresa: 742 73 Veřovice 670 

tel.č. 556 857 093 

e-mail: obecni.urad@verovice.cz  

 

Na tyto kontakty můžete rovněž oznámit, že si nepřejete osobní návštěvu členek Komise 

pro občanské záležitosti u příležitosti oslav Vašich 80, 85, 90 a více 

let. 

Děkujeme. 
 

 

 

 

 

mailto:melibagr@seznam.cz
http://makado.cz/wp-content/uploads/2017/07/neuson.jpg
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J U B I L A N T I měsíce února 2020 

 
Gratulujeme všem jubilantům měsíce února 2020. Přejeme jim pevné 

zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho optimismu do dalších let. 

 

Ilona Lípová, Marcela Vyskočilová 

       Vladimír Hanzlík, Vladislava Slováková 

      Anna Goldová, Bedřich Polášek, Jindřiška Adamčíková 

  Eva Niemiecová, Zdenka Urbanovská, Jiřina Fojtíková 

                                                 Jiří Kvapil, Milada Vlčková, Jarmila Fitowská 

                                                       Zdeňka Witassková 

 

 

Poděkování: 

Děkujeme všem za hojnou účast, slova soustrasti a květinové dary při posledním 

rozloučení s panem Karlem Matúšem. Poděkování patří i panu faráři Mgr. Miloslavu 

Šmahlíkovi, zpěvákům, hudbě a zahrádkářům. 

Dcera Zdeňka s rodinou a rodina Matúšova 

 

 

Poděkování za účast při posledním rozloučení s panem Ing. Břetislavem 

Piterákem: 

 Úcta k zemřelému se prokazuje účastí a úklonem před rakví.  

Každému, kdo to udělal, děkuji. 

Manželka Alena Piteráková s rodinou 

 

 

Vzpomínky: 

 Dne 6. února 2020 uplyne 5 let od úmrtí pana Karla Růžičky. S láskou vzpomíná 

manželka Věra a dcery s rodinami 

 

 Dne 22. února 2020 uplyne 20 let od úmrtí pana Karla Geryka a 16. července 2020 

rovněž 20 let od úmrtí jeho manželky paní Štěpánky Gerykové.  

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.  

S láskou a úctou vzpomíná rodina Pítrova a Gerykova 

 

 Dne 25. února 2020 by se dožil pan Albín Tománek 100 let. S láskou a úctou 

vzpomínají snacha Anna, vnuk Ivo a vnučka Šárka s rodinami 
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